
De Facet tips
tegen voedselverspilling

Meten = Weten! Koop en kook op maat. Met een eetmaatje meet je af hoeveel 
rijst of pasta je nodig hebt. Maak een boodschappenlijstje met de hoeveelheden 
die je nodig hebt. Dus niet ‘spinazie’, maar ‘100g spinazie’. Dit voorkomt dat je 
per ongeluk teveel koopt.

Kijk in de koelkast voordat je boodschappen doet, vaak vergeet je wat er nog 
ligt. Loop daarbij ook eens per maand je voorraad na van producten die wat lan-
ger houdbaar zijn. Zo voorkom je dat deze producten achterin je koel- of voor-
raadkast verdwijnen en alsnog over de datum gaan. 

Plan voor de hele week wat je gaat eten en doe op basis daarvan weekbood-
schappen met een lijstje. Laat hierbij één van de weekenddagen open zodat je 
flexibel kan schuiven als je bijvoorbeeld een keer onverwachts uit eten gaat. 

Maak eens per week lasagne, paella, noodles of pasta. Deze recepten lenen zich 
uitstekend voor het opmaken van restjes groente die je nog hebt liggen.

Gebruik je vriezer als tijdmachine voor je koelkast. Maak van restjes groentesoep 
(en vries die in) of stamp puree van aardappels die uitschieten (en vries deze in). 
Extra tip: Doe een stickertje op het vershoudbakje met de naam van het ge-
recht en de datum dat je het invriest. 

Leg een voorraadje smaakmakers aan in je koelkast, vriezer en voorraadkast. Met 
rode peper en gember in de vriezer, mosterd in de koelkast en azijn, specerijen, 
kokosmelk en tomatenblokjes in de voorraadkast, tover je ieder overschot aan 
groenten om in een heerlijke salade, een pittige curry of een lekkere pastasaus.

Verbouw zelf groente in de moestuin. Wortels, kool, spinazie, snijbiet, rode biet, 
rucola, pluksla, andijvie of radijsjes. Allemaal groentes die je niet binnen een 
tijdsbestek van 3 dagen hoeft te oogsten. Je kunt rustig 1-2 weken de tijd ne-
men om het gerecht in te plannen, dan vergaat het ook niet in je koelkast. 

Ga je op vakantie? Denk ruim een week van tevoren na over wat je kunt maken 
van de laatste restjes uit de koelkast. Zo hoef je bij terugkomst van de vakantie 
niet gelijk de halve koelkast weg te gooien!


